
PRIJEDLOG

Na temelju članka 24. stavka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN 
150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
donijela

godine

ODLUKU

o osnivanju Radne skupine za obilježavanje 25. obljetnice državnosti Republike Hrvatske

I.

Ovom odlukom osniva se Radna skupina za obilježavanje 25. obljetnice državnosti 
Republike Hrvatske (u daljem tekstu: Radna skupina).

Zadaća Radne skupine je izrada prijedloga programa svečanog obilježavanja 25. 
obljetnice državnosti Republike Hrvatske (u daljem tekstu: obljetnice), te priprema i 
organizacija svečanog obilježavanja obljetnice.

Radna skupina će program svečanog obilježavanja obljetnice, predložiti Odboru za 
obilježavanje obljetnica.

II.

Članice i članovi Radne skupine su:

predstavnik Ureda predsjednice Republike Hrvatske,
predstavnik Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora,
predstavnik Ureda predsjednika Vlade, predsjednik Radne skupine,
predstavnik Ministarstva obrane,
predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova,
predstavnik Ministarstva financija,
predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova,
predstavnik Ministžirstva kulture,
predstavnik Ministarstva branitelja.

te njihovi zamjenici.

Čelnici tijela iz stavka 1. ove točke, imenovat će članove Radne skupine na razini 
dužnosnika i njihove zamjenike na razini dužnosnika ili iz reda rukovodećih državnih 
službenika, u roku od osam dana od dana donošenja Odluke, te akte o imenovanju dostaviti 
Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske.



PRIJEDLOG

III.

Predsjednik Radne skupine može, po potrebi, u rad uključiti i predstavnike drugih 
tijela državne uprave, predstavnike pravnih osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska, te 
stručnjake i druge osobe.

IV.

Administrativno - tehničke poslove za rad Radne skupine, obavljat će Ured 
predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

Tihomir Orešković
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OBRAZLOŽENJE

Republika Hrvatska 2016. godine obilježava 25. obljetnicu svoje državnosti. Kako je riječ o 
jednom od ključnih događaja cjelokupne hrvatske povijesti, ovu obljetnicu je potrebno 
svečano i dostojanstveno obilježiti.

Stoga se predlaže osnivanje meduresome Radne skupine za obilježavanje 25. obljetnice 
državnosti Republike Hrvatske.

Zadaća Radne skupine je izrada prijedloga programa svečanog obilježavanja 25. obljetnice 
državnosti Republike Hrvatske, predlaganje programa Odboru za obilježavanje obljetnica, te 
daljnje aktivnosti na pripremi i organizaciji svečanog obilježavanja obljetnice.

Predlaže se da Radnom skupinom predsjedava predstavnik Ureda predsjednika Vlade 
Republike Hrvatske, te da administrativne i tehničke poslove za Radnu skupinu obavlja Ured 
predsjednika Vlade.


